
 اثنتين فوق نساء كن فإن األنثيين حظ مثل للذكر أوالدكم في اهللا (( يوصيكمتتمة املناقشة عن معاين اآلية: 

 ولد له كان إن ترك مما السدس منهما واحد لكل وألبويه النصف فلها واحدة كانت وإن ترك ما ثلثا فلهن

 أو بها يوصي وصية بعد من السدس فألمه إخوة له كان فإن الثلث فألمه أبواه وورثه ولد له يكن لم فإن

  . حكيما )) عليما كان اهللا إن اهللا من فريضة نفعا لكم أقرب أيهم تدرون ال وأبناؤكم آبآؤكم دين

  )) ؟  يوصي بهاأيش معىن ((  الشيخ :

  أن يتربع بشيء بعد موته  الطالب :

  إما جلهة عامة كاملساجد أو معني كزيد و عمرو . الشيخ :

  والدين ما هو ؟  الشيخ :

  .؛فهو دينكل ما ثبت يف الذمة  الطالب :

  الوصية والدين أيهما يقدم ؟  الشيخ :

  يقدم الدين على الوصية ؛ الطالب :

  ما هو الدليل ؟   الشيخ :

  أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قضى الدين قبل الوصية .بل علي رضي اهللا عنه و ق الطالب :

  على أن الوصية للوارث ال تصح ؟ ما هو الدليل  الشيخ :

مث قال: ((  ، ) مث حتديد اهللا املواريثال وصية لوارث قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: ( الدليل  الطالب :

   )) . تلك حدود اهللا فال تعتدوها

)) ملا قسم سبحانه وتعاىل قسمة على  آبائكم وأبنائكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعاوجل: ((  قال اهللا عز

آبائكم وأبنائكم ال تدرون أيهم أقرب ما اقتضته حكمته قطع خط االعرتاض على هذه القسمة ؛ لقوله: (( 

)) . فلو قال قائل: اآلباء أحق من أبناء ألن برهم واجب ؟ وقال اآلخر: األبناء أحق من آباء ألم لكم نفعا 

الغالب ؟ نقول: وراء ذلك كله حكمة اهللا عزوجل ؛ فنحن ال ندري آبائنا أو أبنائنا  قصار حيتاجون إىل رعاية يف

وهل املراد التفضيل بني اجلنس واجلنس أي بني اآلباء واألبناء ال ندري األبناء أقرب ؟ أم  أيهم أقرب لنا نفعا .

باء أقرب نفعا أم األبناء ؟ أو ال تدرون اآلباء أم حىت بني األبناء وبني اآلباء ؟ ما فهمتم ؟ هل املعىن ال تدرون اآل

أي األبناء أقرب لكم نفعا وأي اآلباء أقرب لكم نفعا ؟ العموم ، اآلية تعم املعنيني يعين ال تدرون هل اآلباء أنفع 

لكم أو األبناء وال تدرون هل األكرب من األبناء أصغر أم األكرب ، وهل األقرب من اآلباء أقرب أم من األعلى ؛ 

، وكثريا ما يكون االبن األصغر أرحم من االبن األكرب ؛ ا ما يكون اجلد أرعف وأرحم من األب بأحفاده كثري 



فنحن يف احلقيقة ال ندري هل اآلباء أبر وأنفع لنا أو األبناء ، وهل أبناءنا بينهم أبر الكبري أو الصغري أو الوسط 

مث قال: ((  وجل . أن نكل األمر إىل عامله وهو اهللا عز وكذلك بالنسبة لآلباء ال ندري ؛ فلما كنا ال نعلم وجب

)) هذه مصدر عاملها حمذوف ؛ وقد يقال إا مصدر نابت عن عاملها ، والتقدير  فريضة)) ((  فريضة من اهللا

)) هي نفسها عامل وال حتتاج إىل عامل ينسبها ، فريضة على األول: فرضنا ذلك فريضة ؛ وعلى الثاين جنعل (( 

تأكيدا ملا سبق ويسمون هذا املصدر املؤكد للجملة اليت قبله وال حيتاج إىل عامل ؛ قال ابن مالك: "   فتكون

كابين أنت حقا " ؛ كلمة " حقا " ما فيها عامل لكن تؤكد اجلملة اليت سبقها ؛ هذه أيضا ما فيها عامل لكن 

)) وقصر وقدر صار هذا املصدر مؤكدا يه مثل حظ األنثيين وألبو  يوصيكم اهللا في أوالدكم للذكرملا قال: (( 

)) الفرض يف اللغة احلظ والقطع ، يقال مثال: فرض اللحم ، يعين حظها ؛  فريضةللجملة اليت قبلها ؛ وقوله: (( 

وفرض العصا ، قطعه ؛ ولكنها يف الشرع: ما ألزم به الشارع ، ما ألزم به الشارع فهو فرض ؛ وال فرق بالقول 

ت بدليل ظين أو بدليل قطعي ، وقال بعض العلماء: ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض ، وما الصحيح بني ما ثب

فريضة فسمه فرضا أو مسه واجبا ؛ (( ادام قد ثبت أنه . ثبت بدليل ظين فهو واجب ؛ والصحيح أال فرق ، م

وال نيب مرسل ؛ بل )) أي صادرة منه ال من غريه ، فلم يقم بفرضها ملك مقرب  من اهللا)) وقوله: ((  من اهللا

)) كان عليما مبن يستحق ومبقدار ما  إن اهللا كان عليما حكيمامث قال: ((  اهللا وحده هو الذي توىل فرضها .

يستحق ، وحكيما يف وضع احلق يف أهله كما وكيفا ؛ فهو عزوجل له العلم التام وله احلكمة التامة وبالعلم 

ه أحد أمرين: إما اجلهل وإما السفه ، ختلف األمور سببه أيش ؟ واحلكمة تتم األمور ؛ ألن ختلف األمور سبب

أمران: إما اجلهل ، أو السفه ؛ فإذا وجد العلم ارتفع اجلهل ، وإذا وجدت احلكمة ارتفع السفه ؛ فاهللا سبحانه 

مع وتعاىل عليم باألمور ومبن يستحق ومبقدار ما يستحق فهو حكيم حيث وضع األشياء يف مواضعها ؛ فلما اجت

يف حقه سبحانه وتعاىل العلم واحلكمة انتفى أي اعرتاض ميكن أن يعرتض به على احلكم ؛ عرفتم ؟ وهلذا جند 

اجلاهل يتخبط يف األحكام ، جند أن اجلاهل يتخبط يف األحكام ألنه جاهل ، ولو كان عنده حسن قصد 

ه اخلري نده حكمة ترشده إىل ما فيوحسن إرادة لكنه جاهل فتجده متخبطا ؛ وجند العامل السفيه الذي ليس ع

والعليم  ؛ أما من لديه علم وحكمة فإنه سبحانه وتعاىل كامل احلكم أحكامه تامة . جند أنه أيضا يتخبط

؛ والعلم إدراك املعلوم على ما هو عليه ، هذا تعريفه ، العلم إدراك املعلوم على ما  واحلكيم من أمساء اهللا عزوجل

" من مل يدرك ، فهذا جاهل ، جاهل جهال بسيطا ؛ وخرج بقولنا " على  إدراك املعلوم"  هو عليه ؛ فخرج بقولنا

ما هو عليه " من أردك الشيء على غري ما هو عليه وهذا جاهل لكن جهله مركب ؛ وأيهما أوىل اجلهل املركب 

ونضرب ثالثة أمثلة اآلن: سأل سائل عن غزوة بدر فقيل له: يف رمضان يف السنة  أو البسيط ؟ البسيط أهون ؛



الثانية ؛ ما تقولون يف هذا ايب ؟ هذا عامل ؛ وسأل سائل آخر عن وقعة بدر غزوة بدر مىت كانت ؟ فأجيب 

بال أدري ، هذا بأا يف السنة الثالثة ، هذا جاهل جهال مركبا ؛ وسأل سائل: مىت كانت غزوة بدر ؟ فأجيب 

  جاهل جهال بسيطا وهو خري من اجلهل املركب ؛ ويقال: إن رجال يسمى توما يدعي احلكمة وأنه عامل حكيم ،

  فقال حمار الحكيم توما     لو أنصف الدهر كنت أركب                  

  ألنني  جاهل  بسيط     وصاحبي جاهل مركب ؛                       

محار جاهل أو غري جاهل؟ جاهل لكن جهله بسيط وتوما الذي صاحبه جاهل مركب ؛ وعلى يقول احلمار ، 

  هذا يقول شاعر آخر:

  يضل عن الصراط المستقيم    ومن رام العلوم بغير  شيخ   

  وتلتبس العلوم  عليه  حتى    يكون أضل من توما الحكيم  

  تصدق بالبنات على رجال   يريد بذلك جنات النعيم ؛  

توما بدأ يتصدق على عامل النساء بدون أي شيء بدون عقد النكاح ، يقول تبغى تصدق عليك ؟ يال خذ  هذا

؛ يريد بذلك التقرب إىل اهللا ، يعين يهب النساء ليزىن ن ويظن أن ذلك تقرب إىل اهللا وصدقة ؛ هذا جهل 

)) مشتق من احلكم واحلكمة ، من الحكيم ((  العلم ويش تعريفه ؟ إدراك املعلوم على ما هو عليه . مركب .

أمساء اهللا احلكيم وهو مشتق من احلكمة واحلكمة ، فهو عزوجل حاكم وهو حمكم ؛ فعليه تكون حكيم مبعىن 

 يف حكيم فاعل إذا كانت من احلكم ، وحكيم مبعىن حمكم إذا كانت من احلكمة ؛ عرفتم ؟ ويبقى عند إشكال

  الشاعر:يأيت مبعىن حمكم ؟ نعم ، ومنه قول هل 

   أمن ريحانة الداع السميع    يؤرقني وأصحابي هجوع                

أمن رحيانة الداع السميع أي املسمع ، يؤرقين وأصحايب هجوع ؛ نعود مرة ثانية نقول إذا كانت من احلكم 

واإلحكام فالبد أن نعرف ، احلكم ـ أعين حكم اهللا ـ ينقسم إىل قسمني: حكم كوين ، وحكم شرعي ، حكم  

)) هذا  يحكم اهللا لي لن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي أوكوين وحكم شرعي ؛ فقول أخي يوسف: (( 

حكم كوين ؛ وهلذا مل يقل: علي ؛ " يل " أي يقدر يل ذلك وقوله تعاىل يف سورة املمتحنة ملا ذكر أحكام النساء 

)) هذا حكم شرعي ؛ احلكم ينقسم إىل قسمني: كوين وشرعي ؛ ما  ذلكم حكم اهللا يحكم بينكمقال: (( 

 اإلرادتني: الكونية ، والشرعية ؛ فيما تعلق مبا حيبه ويكرهه فهو ؟ الفرق بينهما ؟ الفرق بينهما يقارب الفرق بني

اصرب ، ما فهمتم ما أريد ، ما تعلق مبا حيبه ويكرهه أي ما حيبه فأمر به أو يكرهه فنهى عنه ؟ هذا شرعي ؛ وما 

قد ميتثل وقد ال تعلق بتقديره سواء أحبه أم مل حيبه فهو كوين ؛ احلكم الكوين البد من وقوعه واحلكم الشرعي 



ميتثل ؛ فيتبني ذا أن احلكم قريب من اإلرادة يف التقسيم ؛ أما على الوجه الثاين يف احلكيم وهو احملكم فنقول: 

احلكمة وضع الشيء يف مواضعه وتتعلق يف احلكم الكوين واحلكم الشرعي ، مث هي إما حكمة باعتبار الصورة 

فإذا ضربت اثنني يف اثنني صارت أربعة ؛ احلكمة إما أن تتعلق باحلكم الكوين املعينة وإما احلكمة باعتبار الغاية ؛ 

على صورته املعينة وعلى غايته احلميدة ، فمثال: احلكم الكوين إذا حكم اهللا عزوجل على أناس بالفقر واملرض 

والغاية منه وزالزل وما أشبه ذلك ، هذا حكم الشك أنه متضمن حلكمة ، كونه وقع على هذا الوجه حكمة ، 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا محيدة هذه حكمة (( 

) ؛ خلق اإلنسان على هذه الصفة حلكمة ، خلق قائما منتسبا ، وغريه على العكس ؛ ألن لعلهم يرجعون )

وظائف: قيام ركوع سجود ال يتم إىل  اإلنسان له وظائف ال تتم إىل على خلقه على هذا الوجه ، فاإلنسان له

على هذا الوجه ؛ فلذلك خلقه اهللا تعاىل قائما منتسبا دون غريه من احليوانات ؛ كونه على هذا الوجه حلكمة ، 

وكون الغاية منه ... أداء وظائف اليت كلف اهللا ا هذه حكمة أخرى ؛ وهكذا فكر يف الشمس والقمر واجلبال 

يف الشرع أيضا حكمة على الصورة املعينة وحكمة الغاية ، كون الشرع على هذا الوجه ،  ؛واألار وما أشبهها 

الصلوات مخس وأوقاا متفرقة وعددها كذا وكذا ، هذا الشك أنه مطابق للحكمة ؛ وهلذا جتد الصلوات كلها 

والظهر والعصر عند توسطها مقرونة بتغري الشمس يف أفق ، فالفجر عند إقباهلا ، واملغرب والعشاء عند إدبارها ، 

وميلها ، البد أن يكون هناك سبب ، هذه حكمة ؛ الغاية من الصالة أيش ؟ حكمة أيضا ؛ وهلذا أقول لكم 

اآلن ... تتعلق باحلكم الكوين والشرعي على الصورة اليت هو عليها وعلى غاية املقصودة منه ؛ فتكون أربعة ، 

اليت هو عليها ، وحكمة يف احلكم الكوين باعتبار غايته ، وحكمة يف حكمة يف احلكم الكوين باعتبار الصورة 

احلكم الشرعي باعتبار الصورة اليت هو عليها ، وحكمة يف احلكم الشرعي باعتبار الغاية املقصودة منه ؛ كل هذه 

، حسىن على ما )) فأمساء اهللا حقيقة مملوءة من املعاين حكيما املعاين اجلليلة العظيمة كلها حتملها قوله: (( 

يستفاد من  وصفها اهللا عزوجل . نرجع اآلن إىل فوائد اآلية ، وأظن أننا أخذنا منها ؟ ما أخذنا ؛ أبد ؟ طيب .

يوصيكم اهللا في ؛ أوال: أن اهللا أرحم باإلنسان من  والديه ؛ تؤخذ من أين ؟ من قوله: (( اآلية فوائد كثرية 

اإلنسان أحد  م به منك وأشد عناية به منك ؛ وهلذا إذا وصى)) فالذي يوصيك على شيء هو أرح أوالدكم

ومن فوائدها: احلكمة يف توزيع املرياث أنه يشمل مجيع األوالد  على أوالده فهو أرحم بأوالده من هذا الوصي .

دون الصغار فقط يعين ال يقتصر على الصغار أو على ذي احلاجة أو على من كان ال يكتسب أو ما أشبه ذلك 

م ؛ هذه من احلكمة من أجل ما يسمى يف العرف االصطالحي تبديد الثروة ، تبديد يعين توزيع الثروة حىت ؛ عا

ال تنحصر ؛ هذا املال الذي هو يف املاليني كان يف األول ميلكه واحد ، اآلن ميلك العدد الكثري ، مث أيضا العدد 



ومن فوائدها: حكمة أخرى يف توزيع املرياث ،  ة .إذا ماتوا سينتقل إىل عدد آخرين ، وهذا الشك أنه من احلكم

حيث جعل للذكر مثل حظ األنثيني ؛ ألن يف ذلك حكمة ، منها اعتبار ما يكون على الذكر من مسئوليات 

مالية ؛ الذكر عليه مسئوليات مالية ؟ نعم أكثر من األنثى ، عليه اإلنفاق وعليه املهر وعليه اجلهاد وعليه حقوق 

فروعي يف ذلك قسمة املواريث وجعل للذكر مثل حظ األنثيني ؛ كذلك جعل للذكر مثل حظ  مالية أكثر ؛

األنثيني من أجل بيان شرف الرجل على املرأة ، وأنه أحق بالتكرمي منها خالفا للمتفرجني اآلن الذين يقدمون 

هلية ما يورثون األنثى شيئا ؛ من اإلناث على الذكور وخالفا ألهل اجلاهلية الذين ال يورثون اإلناث شيئا ، يف اجلا

يقولون ال نورث إال من يركب اخلمار ويركب اخليل ويدود عن احلمى ؛ أما امرأة قاعدة يف البيت ليس يورثون ؟ 

نسان أن أنه ينبغي لإلومن فوائدها:  هلا مرياث ؛ لكن اإلسالم جاء أعطاها املرياث إال أا ليسن مثل الذكر .

)) ومل يقل: يوصيكم اهللا يف  مثل حظ األنثيينوإن كان مؤدى واحدا ؛ لقوله: (( خيتار األلفاظ األحسن 

أوالدكم لألنثى نصف مال الذكر ؛ وقد مر علينا يف التفسري التنبيه على ذلك ؛ وحسن التعبري له أثر ولعل 

، رأى أسنانه سقطت فدعا بعابر يعرب الرؤيا ،  بعضكم مسعتم قصة امللك الذي رأى يف املنام أن أسنانه سقطت

قال: أيها العابر عرب هلذه الرؤيا ، قال: أيها امللك متوت حاشيتك وأهلك ، أرتاع امللك ؛ فأمر به فضرب وجلد ؛ 

ألنه أيش ؟ ... ؛ مث قال إيتوا بعابر آخر ، فأتوا بعابر آخر فسأله فقال: يكون امللك أطول حاشيته عمرا ؛ فقال 

ى الرأس ، هذا العابر صحيح وأمر له جبائزة ؛ واملعىن يعين إذا أم إذا ماتوا قبله يكون هو اآلخر ؛ لكن هذا عل

فيه أن حسن التعبري له أثر ؛ فينبغي لإلنسان إذا أرد أن يعرب أن خيتار أجزل العبارات وأسهلها وأحبها إىل النفوس 

احدة فالنصف وإن كن اثنتني ؟ الزوجات إذا كن اثنتني ؟ ومن فوائدها: أن مرياث النساء اخللص إن كن و  .

نصف الواحدة ؟ يعين مع األوالد الثمن ومع عدمه الربع ؛ ما تقولون يا مجاعة ؟ هل هذا الذي قررنا ؟ حنن اآلن 

اء وإن كن نسيف األوالد ؛ البنات لالثنتني فأكثر الثلثان ، وللواحدة النصف ؛ وسبق لنا توجيه قوله عزوجل: (( 

ومن فوائدها: أن اإلرث شامل جلميع الرتكة ، من عقار ومن دور وحيوان ومنافع وحقوق ؛ من  . )) فوق اثنتين

)) كل ما ترك فهو داخل يف اإلرث ؛ وذا جيب التنبه ملن كان له ورثة يف غري  مما تركأين يؤخذ ؟ من قوله: (( 

وهم يف بيته وله ورث آخرون خارج البيت من يتمتع ملا البيت الذي هو فيه ؛ فإن من الناس من إذا مات ميتهم 

يف البيت من طعام وغريه ويسكن أيضا ، وهذا ال جيوز إال بعد إذن بقية الورثة وإال فإنه يقسم من مرياثه ؛ 

ومن فوائدها: أنه ال يزيد فرض الثلثني  وكذلك تضرب أجرة على هؤالء الذين يف البيت من حني مات الرجل .

ومن  ) فإنه يشمل لو كن مائتني ، عام .فوق اثنتين )ناث البنات ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: (( بزيادة اإل

فوائدها: احلكمة يف تقدير مرياث الولد على مرياث األبوين ؛ وما هي ؟ ألن األوالد بضع من أبيه أو من أمه 



اختصا باإلرث كان لألم الثلث والباقي ومن فوائدها: أن الوالدين إذا ورثا ولدمها و  فقدم ذكرهم على األبوين .

ومن فوائدها: أنه إذا وجد للميت فرع وارث فإن لألبوين على  )) . وورثه أبواه فألمه الثلثلألب ؛ لقوله: (( 

ومن فوائدها: أن لألم السدس مع مجع من  السدس ، ال يزيد إال مع اإلناث فإن بقي شيء أخذه األب تعصيبا .

)) ؛ وظاهر اآلية سواء كانوا وارثني أم غري وارثني ؛ بل إن إن كان له إخوة فألمه السدس فاإلخوة ؛ لقوله: (( 

ومن  ظاهرها أم إذا كانوا غري وارثني فليس لألم إال السدس ؛ ألن الفاء مفرعة ملا بعدها على ما قبلها .

)) ؛ ولكن من بعد وصية يوصي بها أو دين مما تركه امليت ؛ لقوله: ((  أن املرياث يأيت يف املرتبة الثالثة فوائدها: 

قد دلت السنة على أن جتهيز امليت مقدم على كل ذلك ؛ وعلى هذا يكون املرياث يف املرتبة الرابعة ، ودليل 

اغسلوه ( السنة أن رجال وقصته راحلته وهو واقف يف عرفة فسئل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عنه فقال: 

) ومل يذكر هل عليه دين أو وصية ؛ فدل هذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على  وبينبماء وسدر وكفنوه في ث

الوصية والدين ؛ وألن التجهيز يتعلق ببدن امليت فكان مقدما على الوصية والدين كاملهجور عليه عند اإلفالس ، 

بدأ مبا تتعلق به حاجته ؛ ما املهجور عليه عند اإلفالس إذا أفلس وهجرنا عليه منعناه من التصرف يف ماله فإننا ن

(( ومن فوائدها: وجوب تنفيذ الوصية ؛ لقوله:  نقول اخلع ثيابك نبيعها ، ال ، ما تتعلق حباجته فإنه يبقى له .

ومن فوائدها: أن الرق مانع من  فقدمها على ما يستحق من املال ؛ ألن تنفيذها واجب . من بعد وصية ))

؛ ووجه ذلك أن  (( وألبويه لكل واحد منهما السدس )) حظ األنثيين ))(( للذكر مثل اإلرث ؛ من قوله: 

  الالم تفيد امللك والرقيق ال ميلك ؛ وعلى هذا فال حق للرقيق يف املرياث ألنه ال ميلك .

  سؤال عن بعض ألفاظ الدعاء ؟  السائل :

كر هل هذا فاعل أو مفعول به ، وإال فإن قواعد النحو لو مل يكن عند اإلنسان غريزة لعثرته وصار يف الشيخ :

وهل هو اسم ينصرف أو ال ينصرف ، وهل املضاف ينون أوال ينون ، مث ال يستطيع أن خيرج سطرا واحدا ؛ وكما 

قال بعضهم لو أن امرؤ القيس قرأ " عروض اخلليل " ما أتى ببيت من الشعر ؛ فالقواعد مساعدة ما هي األصل 

ة وميشي مشيا جيدا وإن كان ضعيفا يف النحو ، مث إنه ذكر كلمة ينبغي أن ننتبه ؛ قد مين اهللا على اإلنسان بسليق

هلا وهي قول بعضهم " احلمد هللا الذي ال حيمد على مكروه سواه " فإن هذا ينبئ عن كراهة اإلنسان مبا قدر اهللا 

أنه يكره ما قضاه اهللا  عزوجل ؛ والذي ينبغي لإلنسان أن يلتزم مقام الرضا مبا قدر اهللا وأال يعلن على نفسه

 ( الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات )عزوجل ، وكان النيب عليه الصالة والسالم إذا رأى ما يعجبه قال: 

ومل يكن يقول: احلمد هللا الذي ال حيمد على مكروه  ( الحمد هللا على كل حال )وإذا رأى خالف ذلك قال: 

وهذه املسألة ينبغي أن يتنبه هلا ، كما ينبغي أيضا أن نتنبه لكلمة  ) ( الحمد هللا على كل حالسواه ؛ بل يقول: 



أسوأ منها يقوهلا بعض الناس ، يقول " اللهم إين ال أسألك رد القضاء ولكين أسألك اللطف فيه "  فكأنه يقول: 

اهللا عليه وآله رب ابتلين مبا شئت ولكن ألطف ؛ واإلنسان إذا دعا فإن الدعاء يرد القضاء كما قال النيب صلى 

فهذه الكلمة منكرة ال جيوز لإلنسان أن يقول " اللهم إين أسألك رد  ( ال يرد القضاء إال الدعاء )وسلم: 

القضاء " ؛ طيب اسأل ، أنت تسأل حاجتك سواء قضاها اهللا عزوجل مث رفعها بدعائك أم ال ، اسأل اهللا قضاء 

، ورسول اهللا عليه الصالة والسالم ى أن يقول وكذا  حاجتك أو حصول مطلوبك وقل: اللهم إين أسألك كذا

اإلنسان : اللهم اغفر يل إن شئت ، اللهم ارمحين إن شئت وقال: وليعزم املسألة و ليعظم الراغبة فإن اهللا ال مكره 

له ؛ فهكذا ، ال أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه ؟ خطأ ؛ اللهم إين أعوذ بك من كذا مما تكره 

ال يرد القضاء إال الدعاء ؛ ومثل هذه الكلمات ينبغي لطالب العلم إذا مسعها واستنكرها  ألك كذا مما حتب .أسو 

مل يسمعها من كالم الرسول وال من كالم الصحابة وال من غريهم ينبغي أن يتوقف ؛ فإن كان لديه إدراك ميكن 

نأخذ مثل هذه الكلمات مسلمة فإنه ال ميكن  أن حيكم عليها فذلك هو املطلوب وإال سأل أهل العلم ؛ أما أن

يف مسائل يتناقلوا يقول: إىل هنا وينتهي مقالنا ، إىل هنا وينتهي ؛ حىت يف اللغة أيضا خيطئ بعض الناس كثريا 

إىل هنا وينتهي ؟ صواب اللغة العربية " إىل هنا ينتهي "  تهي ؟ قل إىل هنا ينتهي ؛ أيش , مقالنا ، إىل هنا وين

ه كلمات خطأ ، خطأ يف العربية خطأ يف العقيدة متشي وال ينتبه له ؛ من صاحبنا ؟ قل اللهم إين أسألك ففي

اجلنة ، اللهم إين أعوذ بك من النار ، حىت لو كتب ـ اللهم اشفين مثال من هذا املرض ـ حىت لو قدر أن املرض ما 

  .يشفي فإن الدعاء ترد القضاء 

  عنها سواك ؟ول " اللهم ألطفنا يف قضائك بقهل جيوز أن يدعوا  السائل :

ال ال ما فيها شيء ، كلمة " اللهم ألطفنا يف قضائك وال ... عنها سواك " ما فيها شيء ؛ لكن "   الشيخ :

  اللهم إين أسالك رد القضاء " نقول الدعاء يرد القضاء .

ن نقول: ال تقل" ال أسألك رد القضاء ال ما فيه شيء ، حنن ما نقول لسنا نقول قل " ال تلتطف " حن الشيخ :

ولكن أسألك اللطف؛ إذا نزل القضاء املكروه قل اللهم ألطف بنا ؛ إذا دعوت ال تقل ال أسألك رد القضاء ؛ 

الدعاء يرفع الضراء ، يكون قد كتب هلذا اإلنسان مثال مرض  ( ال يرد القدر إال الدعاء )ألنه ورد يف احلديث: 

   الشفاء شفي ، جعل اهللا سببا مينع هذا القدر .أو املوت فإذا سأل اهللا

  

(( فإن كان له إخوة فألمه السدس من بعد وصية يوصى بها أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تعاىل: 

من فوائد اآلية الكرمية: أنه إذا اجتمع األبوان يف املرياث فلألم الثلث والباقي لألب ؛ وعلى هذا فيكون  .... )) 



ومن فوائدها: اإلشارة إىل  األب يف هذه احلال وارثا بالتعصيب ؛ ألن نصيبه مل يقدر ؛ فيكون وارثا بالتعصيب .

اجتهاد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه االجتهاد الصائب يف العمريتني ، حيث جعل لألم الثلث 

ذ حقه انفرد األب واألم فيما بقي ؛ وقد جعل اهللا الباقي بعد فرض الزوجني ؛ وذلك أن الزوجة أو الزوج إذا أخ

ومن فوائدها: أن  لألب واألم إذا انفردا لألم الثلث والباقي لألب ؛ فيكون ما بقي بعد فرض الزوجني لألم ثلثه .

فعطف ))  فإن كان له اإلخوةاإلخوة حيجبون األم من الثلث إىل السدس وإن كانوا حمجوبني باألب ؛ لقوله: (( 

ومن فوائدها: أن الواحد من اإلخوة ال حيجب األم إىل السدس ؛  مفرع على ما قبلها . اء الدالة على أن مابالف

لكل خبالف األبناء أو البنات فإن الواحد حيجبها إىل السدس ؛ لقوله تعاىل: ((  )) فإن كان له إخوةلقوله: (( 

ياق الشطر فيعم الواحد واملتعدد والذكر واألنثى )) وولد نكرة يف سواحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد 

لو وجدت أم وإخوة فإن قال قائل: كيف جتعلون لألم السدس مع وجود إخوة حمجوبني باألب ؟ ألستم تقولون  .

أرقاء فإن اإلخوة ال حيجبون األم إىل السدس ؟ أو وجدت أم وإخوة كفرة فإم ال حيجبون األم إىل السدس؟ 

ك عن أمه وإخوته الذين ال يصلون فإن ألمه الثلث وال حيجبوا اإلخوة الذين ال يصلون إىل يعين لو هلك هال

السدس ؛ أليش ؟ ألم كفار ال يصلون ؛ فاجلواب: أن هؤالء حمجوبون بوصف فهم ليسوا من أهل اإلرث أصال 

ود املانع وبني فوات ؛ وأما اإلخوة الذين حجبوا من أب فهم من أهل اإلرث لكن وجد مانع ؛ وفرق بني وج

الشرط ؛ فاإلخوة مع اختالف الدين أو كوم أرقاء هم ليسوا أهال للمرياث أصال ؛ ألن من شرط استحقاقهم 

اإلرث أن يكونوا موافقني للميت يف دينه وأن يكونوا أحرارا ؛ لكن هؤالء اإلخوة مع األب هم مستحقون لإلرث 

األب ؛ فهذا هو الفرق بني كون احملجوب بالوصف وجوده كالعدم  أحرار موافقون يف الدين لكن وجد مانع وهو

من أن املرياث ال يكون إال بعد الدين والوصية ؛ لقوله: (( ومن فوائدها:  واحملجوب بالشخص وجوده معترب .

)) ولكن الدين قد يستغرق مجيع الرتكة فال يبقى للورثة شيء ؛ وأما الوصية فال  بعد وصية يوصي بها أو دين

تستغرق مجيع الرتكة ألن أقصى ما ميكن الثلث ، وما زاد على الثلث فهو للورثة ؛ وعلى هذا فيفرق بني الدين 

غرق املال ألن ما زاد والوصية وهو أن الدين قد يستغرق املال فال يبقى للورثة شيء ؛ والوصية ال ميكن أن تست

   هذا فلو مات شخص وخلف مائة ألف على الثلث موقوف على إجازة الورثة ؛ وعلى


